Mogan Gölü ORT014
Acil
Gerileme (-1)

Yanardöner (Centaurea tchihatcheffii) © Önder Erdem

Yüzölçümü : 15050 ha
Yükseklik : 970 m - 1200 m
Boylam
: 39,43ºD
Ýl(ler)
: Ankara
Enlem
: 32,46ºK
Ýlçe(ler) : Gölbaþý
Koruma Statüleri : Özel çevre koruma bölgesi
Alanýn Tanýmý: Mogan Gölü, Ankaranýn 20 kilometre güneyinde Eymir Gölünün de dahil olduðu
havzada yer alýr. Baþlangýçta bir akarsu vadisi iken derelerin getirdiði materyallerin Mogan
çukurluðunun önünü doldurmasý sonucu oluþmuþtur. Doðu, batý ve kuzey yönlerinde tepelerle
çevrili havza, güneyde düz bir ova þeklinde uzanýr ve bu düzlükte önemli bir sulakalan olan
Çökek Bataklýðý bulunur. Gölü besleyen ana yüzey sularý Gölova, Yavrucak, Sukesen ve
Baþpýnar dereleridir. Gölün en derin yeri yaklaþýk iki buçuk metredir. Yaðýþlarýn yoðun olduðu
yýllarda meydana gelen taþkýnlarý engellemek amacýyla, Mogan ile Eymir gölleri arasýna 1972
yýlýnda Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan bir regülatör inþa edilmiþtir.
Habitatlar: ÖDA; açýk göl alaný ve bunu çevreleyen sazlýk, ýslak çayýr, bozkýr, kuru tarýmsal alan
ve koruluk/yapay aðaçlýk alanlardan oluþur. Köklü su bitkilerinin yoðun olarak bulunduðu ve
besince zengin bir sýð göldür. Son yýllarda ötrofikleþmekte olan gölün kýyýlarý yer yer taþ ve
kum zeminlidir. Geniþliði 100 metreye varan sazlýk alanlarda (gölün kuzey ucu, güneyi ve
batýsýndaki küçük haliç) küçük göl aynasý açýklýklarý bulunur. Bu alanlar birçok ördek türü
tarafýndan eþleþme döneminde kur gösterisi yapmak ve takip eden dönemde yavru yüzdürmek
için kullanýlýr. Gölün güneyinde yaklaþýk 750 hektar geniþliðindeki Çökek ve Gölcük bataklýklarý
bulunur. Bu bataklýklar mevsimsel sulak çayýrlar, küçük gölcükler, deltacýklar ve tarým
alanlarýndan oluþur. Gölün güneyindeki tarýma uygun olmayan hidromorfik alüvyal topraklar,
zengin sucul bitki örtüsü ve yaban hayatýna ev sahipliði yapar.
Türler: Gölün batý kýsmýndaki Kalýndil Burnunda ve güneyinde ÖDAya endemik yanardöner
(Centaurea tchichatcheffi) bitkisi bulunur. Bu bitkinin en iyi topluluðu çam aðaçlandýrmasýnýn
yapýldýðý Süleyman Demirel Hatýra Ormaný içerisinde bulunur.
ÖDA, balýkçýllar, yýrtýcý ve ördek türleri için önemli bir üreme, konaklama ve kýþlama alanýdýr.
Yaklaþýk 200300 bireylik bir küçük kerkenez (Falco naumanni) geceleme alaný, Gölbaþý
ilçesinde göle yakýn bir noktadadýr. Diðer küçük koloniler ise Mogan-Eymir arasýndaki köy
evleri ile güneydeki Yavrucak köyünde bulunmaktadýr. Dikkuyruklarýn (Oxyura leucocepahala)
sayýsý 1995ten bu yana artma eðilimi göstermiþ ancak son yýllarda yapýlan saz sökümü ve

dolgu çalýþmalarý nedeniyle türün alandaki varlýðý tehlike altýna girmiþtir.
Alan Kullanýmý: Gölün kuzey yarýsý günübirlik tesislerle çevrilidir. Ticari balýkçýlýðýn yasak olduðu
gölde, kuþ gözlemciliði, sportif balýkçýlýk, kürekçilik, yelkencilik ve doða fotoðrafçýlýðý gibi
faaliyetler yapýlýr. Göl kýyýlarý özellikle hafta sonlarýnda yoðun olarak piknik amaçlý kullanýlmaktadýr.
Gölün güneyinde ve Çökek Bataklýðý etrafýnda yoðun kuru tarým yapýlýr. Ayrýca, gölün bulunduðu
havzada son yýllarda konutlaþma da hýz kazanmýþtýr.
Tehditler: Gölün kuzey yarýsý, Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan rekreasyonel tesislerin
yapýmý amacýyla doldurulmakta, sazlýk alanlar sökülerek yok edilmektedir.
Göl çevresindeki tesislerden gelen evsel ve endüstriyel atýklar ve tarým alanlarýndan gelen
kimyasal gübre ve ilaçlar göle karýþmaktadýr. Bunun sonucunda, aþýrý büyüyen azot ve fosfor
yükü gölün ötrofikasyon seviyesini artýrmaktadýr.
Alanda son yýllarda sazlýk yangýnlarý artmýþtýr.
Yasadýþý avcýlýk günümüzde azalmakla birlikte nesli tehlike altýndaki dikkuyruk, Macar ördeði
(Netta rufina) ve pasbaþ atka (Aythya nyroca) için ciddiyetini korumaktadýr.
Son yýllarda yaðýþlarýn azalmasý nedeniyle Mogandan Eymire olan su akýþý azalmýþtýr ve
göldeki su rejimini engelleyerek göldeki canlý türlerinin yaþamýný tehdit etmektedir. Gölbaþý
ilçesindeki küçük kerkenez kolonisi için önem taþýyan kavaklarýn kesilmeye baþlamasý bu tür
için bir risk oluþturmaktadýr.
Koruma Çalýþmalarý: Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý, Mogan Gölü koruma kararlarý ve
yönetim planý hazýrlýklarýna baþlamýþtýr.
Doða Derneði, 2004 ve 2005 yýllarýnda Mogan Gölü Platformu ile iþbirliði içinde Ankara
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan alandaki sazlýklarýn kuþlarýn üreme döneminde sökülmesine
karþý çýkarak alandaki yanlýþ saz sökümünü iki kez durdurmuþtur.
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, ÖÇKKB, çeþitli akademisyen ve sivil toplum
örgütleriyle birlikte yanardönerler için bir eylem planý hazýrlamaktadýr.
Yerel Ýlgi Sahipleri
Çevre ve Orman Bakanlýðý Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý; Çevre ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Doða Koruma
Daire Baþkanlýðý; Gölbaþý Belediyesi; Ankara Büyükþehir Belediyesi; Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü; Orta Doðu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü;
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TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý; Doða Derneði; Biyologlar Derneði; Gölbaþý Koruma Geliþtirme ve Turizm Derneði; ODTÜ Kuþ Gözlem Topluluðu; Mogan Gölü
Platformu.

Dicle Tuba Kýlýç, Cem Orkun Kýraç

Mogan Gölü önemli doða alaný topografya haritasý

Mogan Gölü © Önder Erdem

Mogan Gölü önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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